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RAR Fyn er klar til at afhjælpe konsekvenserne for det fynske arbejds-
marked 

Arbejdsmarkedet på Fyn mærker, som resten af landet, de alvorlige konsekvenser af COVID-19. Vi 
er derfor i RAR Fyn meget tilfredse med den indsats, der fra Regeringen og et enigt folketing gøres 
for at afbøde de værste virkninger for virksomhederne, de ansatte og dem som desværre er blevet 
ledige.  

Regionalt vil vi i RAR Fyn gøre, hvad vi kan for at bakke om de afbødeforanstaltninger, som den 
nye lovgivning åbner op for. Varslingspuljen er netop forhøjet med 10 mio. kr., og vi er parate til at 
bringe dem i spil, hvor de kan gøre en forskel.  

Vi opfordrer virksomheder til at benytte de muligheder, der er for opkvalificering af medarbejdere 
via online-kurser som et alternativ til hjemsendelse og afskedigelser. På den måde kan virksomhed 
og medarbejdere stå stærkere med nye kompetencer, når vi kommer ud på den anden side af kri-
sen. Med brug af VEU-godtgørelse og kompetencefonde er det også økonomisk et reelt alternativ. 
På RAR Fyns hjemmeside er der igangsat en afdækning af de online-kurser, som kan benyttes, og 
listen vil dagligt blive opdateret. 

Derudover fortsætter vi arbejdet med udvikling af målrettede opkvalificeringsforløb efter ”Job-
VEU-modellen”, hvor princippet er en tæt involvering af arbejdsmarkedets parter i både udviklin-
gen og gennemførelsen af forløbene.  

I første omgang er udgangspunktet det gode samarbejde med Horesta og 3F omkring hotel- og 
restaurationsområdet. Rybners i Esbjerg, i samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner, udby-
der et opkvalificeringsforløb som online-undervisning, hvor de ansatte kan sidde hjemme og dyg-
tiggøre sig. Virksomhederne får dækket lønudgifterne til medarbejdernes løn, via VEU-godtgørelse 
og kompetencefonde, og samtidig er de ansatte og virksomhederne rustet med opdateret faglig 
viden til tiden efter COVID-19.  De første 30 ansatte i branchen er allerede i gang.  

Derudover arbejdes der på et lokalt fynsk initiativ målrettet hotel- og restaurationsområdet.  

Et lignende tiltag er igangsat inden for olie- & gas-området, hvor de ansatte medarbejdere er til-
meldt undervisning inden for almene kompetencer, men også mere fagspecifikke kurser rettet 
mod branchen  

RAR Fyn vil i den kommende tid følge udviklingen inden for alle brancher tæt, således at der kan 
igangsættes forløb efter ”Job-VEU modellen”, hvis det er nødvendigt. Ikke alle brancher påvirkes 
på samme tid af COVID-19, og derfor er det nødvendigt løbende at justere og være i stand til at 
agere på nye behov.  

 



 
 
 

Vi oplever, at uddannelsesudbyderne arbejder ihærdigt på at omlægge relevante AMU-uddannel-
ser til fjernundervisningsforløb. Det er vores opfattelse, at der er vilje til at finde løsninger, og at 
alle er parate til at træde tættere sammen for at løfte udfordringerne i fælleskab. 

 

På vegne af RAR Fyn 

Stig Møller 

Formand for RAR Fyn 

 

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til formand for Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn, Stig 
Møller, LO tlf.: 88 92 24 42  

På www.star.dk kan borgere, virksomheder, kommuner og a-kasser finde informationssider om de forskellige ordnin-
ger, samt eksempler på spørgsmål-svar, om hvordan de kan anvendes. Oversigt over online-kurser: https://rar-
bm.dk/rar-fyn/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-fyn/rar-fyns-arbejde-med-jobrettet-voksen-og-
efteruddannelse/oversigt-over-online-kurser-paa-fyn/. Oversigten opdateres hver dag kl. 10. 

 

Bilag: Den seneste udvikling på det fynske arbejdsmarked 

 

 

Nytilmeldte og afmeldte ledige fra 9.-26. marts. Samlet antal tilmeldte pr. 26. marts. Udviklingen i 
antal tilmeldte siden 8. marts sammenholdt med den gennemsnitlige udvikling i samme periode 
2015-2019. Fordelt på kommuner i RAR-Fyn 

 
Kilde: Jobindsats: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx 

Tilmeldte i alt 
pr. 26. marts 2020 

Ændring i antal tilmeldte 
fra 8. marts ti l 26. marts 2020 

Område 

.... 
Nytilmeldte fra 
9. marts 2020 

Afmeldte fra 
9. marts 2020 

Tilmeldte i alt pr. 
statusdato 

Ændring i tilmeldte 
2020 

Ændring i tilmeldte 
2015-2019 

Fyn 3.974 1.269 14.077 23,8 % -3,2 % 

Nyborg 367 98 989 37,4 % -4,3 % 

Kerteminde 238 66 677 34,1 % -3,6 % 

Ærø 56 14 167 33,6 % -7,8 % 

Assens 379 132 1.154 27,2 % -4,0 % 

Faaborg-M idtfyn 435 139 1.452 25,6 % -5,0 % 

Nordfyns 269 99 916 22,8 % -5,1 % 

Svendborg 484 164 1.782 21,9 % -2,5 % 

Odense 1.669 534 6.568 20,9 % -2,0 % 

Langeland 77 23 372 17,0 % -6,5 % 
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